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Versão 1.0 

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO 



Para acessar o Sistema, o agente público deverá selecionar a entidade a qual está vinculado, seu Registro Funcional 

(RF), com dígito verificador , e sua senha de acesso. No primeiro acesso a senha será os 4 primeiros dígitos do seu CPF. 
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No caso de primeiro acesso, após a inclusão dos 4 primeiros dígitos do CPF, será necessário registrar uma senha, 

mediante preenchimento dos campos de  e-mail  e da senha a ser cadastrada. Em seguida deve-se clicar em 

“Cadastrar”. 
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Uma vez  registrada a senha, o Sistema passará a ser acessado selecionando a entidade  de  vínculo do agente público, 

seu RF com dígito verificador e a senha cadastrada. Em seguida deve-se clicar em “Entrar”. 
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Após a “entrada” no Sistema, abre-se uma tela com suas regras de preenchimento. 

PERGUNTA: Quem deve preencher o Sistema?   

1. Os agentes públicos, novos e antigos (ainda que transitórios ou sem remuneração), que exerçam, por eleição, 

nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou 

função junto aos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta (Empresas, Fundações, Autarquias Municipais e 

Sociedades de Economia Mista). 

2. Os agentes públicos dispensados de apresentar Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa Física para Receita 

Federal do Brasil poderão, alternativamente ao preenchimento do Sistema de Registro de Bens, apresentar, para a 

unidade de recursos humanos de seu Órgão, declaração em formato não eletrônico, mediante preenchimento de 

formulário. 
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Após selecionada a caixa de “ciência”, é habilitado o botão “OK”. Clicar nele para continuar. 
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Na tela a seguir aparecem as “Informações Pessoais” do Agente Publico (Entidade, RF, Nome e CPF), seguida  do grupo 

“Cadastro de Bens”. Nele é possível incluir bens do Titular e dos seus Dependentes.  

PERGUNTA: Que bens devem ser declarados pelo agente público? 

1. Imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, investimentos financeiros, participações societárias e qualquer outra 

espécie de bens e valores patrimoniais do agente público, localizados no País ou no exterior. 

2. Deverão ser declarados também, se existentes, os bens do agente público em comum com outras pessoas, bem como os bens 

e valores patrimoniais dos seus dependentes econômicos. 
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Para inclusão de bens do Titular, selecionar a caixa “Titular”, e no campo “Bens” escolha o tipo de bem a ser cadastrado.  
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Selecionado o bem, é necessário o preenchimento do campo “Valor”. Esse campo deve ser preenchido com o valor do 

bem em 2011 e em 2012. Caso o bem tenha sido adquirido em 2012, o valor em 2011 será R$ 0,00. 
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Caso o bem selecionado seja um “imóvel”, o Sistema habilitará automaticamente os campos de preenchimento 

obrigatório dos dados relacionados ao seu endereço.  
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Após o preenchimento de todos os dados, clicar em Gravar. 
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Ao clicar em gravar os dados dos bens serão listados para conferência. Caso deseje incluir mais bens basta repetir o 

mesmo procedimento anteriormente explicado. 
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É possível corrigir informações relativas a um bem cadastrado clicando na caixa “editar”. Se o desejo for o de apagar 

totalmente o bem informado, basta clicar em “excluir”. 
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Para incluir “bens de dependentes” é necessário primeiro incluir os “dependentes” do agente público que possuam bens 

a serem declarados. Para isso, basta clicar na caixa correspondente. 
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Ao clicar em “adicionar dependentes”, abre-se a tela de cadastro do dependente. Nessa tela é necessário preencher os 

dados solicitados do dependente e depois clicar em “gravar” para finalizar sua inclusão. 
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Depois de cadastrados os dependentes ,clicar em voltar. 

É possível “editar” ou “excluir” dependentes, selecionando as caixas correspondentes a tais opções. 
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Para cadastrar os bens de um dependente é necessário selecionar a caixa “dependente” e selecionar seu nome. 
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Após selecionar o dependente, basta escolher o tipo de bem a ser cadastrado. Tal cadastro deve obedecer o mesmo 

procedimento anteriormente explanado para cadastro de bens do titular.   
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Ao clicar em “gravar”, o bem do dependente passa a constar da lista de Bens Cadastrados. É possível ainda, se desejar, 

“editar” ou “excluir” o bem. 
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Depois de cadastrar todos os bens é necessário enviar o dados dos registros, para isso basta clicar no campo “Finalizar 

a Declaração e Enviar Registros”. 
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Após clicar em “Finalizar  a Declaração e Enviar Registros”, aparecerá uma  caixa com conteúdo a ser DECLARADO. 
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Após selecionar a caixa, será habilitado o botão de “Confirmar”. Clicando-se neste campo, os dados registrados serão 

enviados. 
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Ao clicar no campo “Confirmar” aparecerá a mensagem “Declaração enviada com sucesso”. 

PERGUNTA: Se o preenchimento do Sistema tiver que ser interrompido antes do término da Declaração, os 

dados já lançados necessitarão ser novamente inseridos? Não. O Sistema armazena os dados inseridos pelo 

agente público, podendo o mesmo fazer sua declaração em várias etapas. 
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Após o envio da Declaração, o Sistema gera um arquivo para impressão, contendo resumo da Declaração com 

protocolo de comprovante de entrega.  

PERGUNTA: É possível refazer uma declaração já enviada? Sim. O agente público que já tiver enviado sua 

declaração poderá, até o dia 30/06, corrigi-la e enviá-la quantas vezes entender necessárias.  
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